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ميثاق جملس اإلدارة
.1

املقدمة:

مت اعتماد هذا امليثاق من قبل جملس إدارة الشركة ملساعدة اجمللس واللجان التابعة له على ممارسة مسئولياتهم.
تأتي السياسات واملبادئ املنصوص عليها يف هذا امليثاق إضافةً إىل القوانني املعمول بها  ،وال يقصد بها تغيري أو
تفسري أي قوانني أو تطبيق لتشكيل وتأسيس الشركة.
يقوم جملس اإلدارة مبراجعة هذا امليثاق مرة واحدة سنويا على األقل ،وإعادة النظر يف هذا امليثاق من حني آلخر،
متى كان ذلك مناسبا.
يوضح امليثاق وظائف ومسئوليات أعضاء جملس اإلدارة .يصدر اجمللس التوجيهات والقرارات اخلاصة بوضع أهداف
الشركة واإلشراف على تنفيذها .يتحمل الرئيس التنفيذي مسئولية اإلدارة اليومية للشركة.
يُساءل جملس اإلدارة أمام املساهمني عن أداء الشركة .وللقيام مبسئولياته ،يتعهد اجمللس خبدمة مصاحل املساهمني
وموظفيه ،املوردين والعمالء وسائر أصحاب املصاحل بأمانة ،إنصاف ،جدية ووفقا للقوانني السائدة.
مت تعديل هذا امليثاق وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم  2015/11ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية
املدرجة يف السوق الرئيسية رقم .2016/5
.2

دور جملس اإلدارة:

تتمثل املسئوليات األساسية جمللس اإلدارة فيما يلي :
2.1

بوجه عام:

 التأكد من فعالية جملس اإلدارة وأن اجمللس ميلك املهارات املناسبة ضمن أعضائه ليتمكن من الوفاء
بالتزاماته.
 تعيني العضو املنتدب  ،الرئيس التنفيذي ومدراء اإلدارة التنفيذية العليا وإستبداهلم  ،إذا لزم األمر  ،وحتديد
مكافآتهم ومراجعة أداء اإلدارة وضمان التخطيط /التعاقب على إدارة الشركة.
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مبقتضى السياسات املوضوعة ،التصديق على القرارات اهلامة الغري مفوضة لإلدارة واملتعلقة باملكتسبات،
التجريدات ،استثمارات رأس املال وتسهيالت القروض.

 مساهمة الشركة االجتماعية.
 وضع السياسات واإلجراءات اليت تضمن احرتام الشركة لألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن املعلومات
للمساهمني والدائنني وأصحاب املصاحل اآلخرين.
 توجيه الدعوة إىل مجيع املساهمني حلضور اجتماع اجلمعية العامة بالطريق الذي رمسه القانون ،وجيب أن
تشتمل الدعوة واإلعالن على ملخص وافٍ عن جدول أعمال اجلمعية العامة متضمنا البند اخلاص مبناقشة
تقرير احلوكمة واعتماده.
 وضع آلية للتعامل والتعاون مع مقدمي اخلدمات املالية ،والتحليل املالي ،والتصنيف االئتماني وغريهم من
مقدمي اخلدمات وجهات حتديد معايري ومؤشرات األسواق املالية لتقديم خدماتهم بسرعة وأمانة وشفافية
لكافة املساهمني.
 اعتماد سياسة واضحة ومكتوبة حتدد أسس وطريقة منح مكافآت أعضاء اجمللس ،وحوافز ومكافآت
اإلدارة التنفيذية العليا والعاملني بالشركة وفقاً ملبادئ هذا النظام وبدون أيّ متييز على أساس العرق أو
اجلنس أو الدين ،وعرضها على اجلمعية العامة سنويا إلقرارها.
 وضع سياسة واضحة للتعاقد مع األطراف ذي العالقة ،وعرضها على اجلمعية العامة إلقرارها.
 وضع أسس ومعايري تقييم أداء اجمللس ،واإلدارة التنفيذية العليا.
 وبشكل عام ومبا ال خيل باختصاصات اجلمعية العامة ،يتوىل اجمللس مجيع الصالحيات والسلطات الالزمة
إلدارتها؛ وجيوز له تفويض جلانه يف ممارسة بعض صالحياته ،وله تشكيل جلنة خاصة أو أكثر للقيام
مبهام حمددة على أن ينص يف قرار تشكيلها على طبيعة تلك املهام.
وتظل املسؤولية النهائية عن الشركة على اجمللس وإن شكل جلانا أو فوض جهات أو أشخاصاً آخرين للقيام ببعض
أعماله ،وعلى اجمللس جتنب إصدار تفويضات عامة أو غري حمددة املدة.
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2.2

التخطيط االسرتاتيجي وامليزانية:

 اعتماد اخلطة االسرتاتيجية واألهداف الرئيسية للشركة واإلشراف على تنفيذها.
 املراجعة السنوية للخطة اإلسرتاتيجية ألعمال الشركة املقرتحة من اإلدارة واعتماد تلك اخلطة والتغيريات
اليت يراها اجمللس مناسبة.
 مراجعة اخلطة التشغيلية الشركة ،واخلطط املالية وامليزانيات املقرتحة من اإلدارة واعتماد تلك اخلطط
والتغيريات اليت يراها اجمللس مناسبة.
 فيما يتعلق بهذه املراجعات ،يطلب اجمللس موافاته مبوازنة طويلة األجل وأخرى قصرية األجل للخطط
اإلسرتاتيجية والتشغيلية للشركة.
 اإلشراف على النفقات الرأمسالية الرئيسية للشركة ،ومتلك األصول والتصرف بها.
 حتديد األهداف ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل يف الشركة.
 املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية يف الشركة واعتمادها مبا يضمن التوزيع احملكم للوظائف واملهام
واملسؤوليات بالشركة خاصة وحدات الرقابة الداخلية.
 اعتماد دليل إجراءات تنفيذ اسرتاتيجية وأهداف الشركة ،والذي تعده اإلدارة التنفيذية العليا على أن
يتضمن حتديد سبل وأدوات االتصال السريع مع اهليئة وغريها من اجلهات الرقابية وسائر األطراف املعنية
باحلوكمة ومن بينها تسمية مسؤول اتصال.
 اعتماد اخلطة السنوية للتدريب والتثقيف بالشركة على أن تتضمن برامج للتعريف بالشركة وأنشطتها
وباحلوكمة وفقاً لنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة يف السوق الرئيسية.
2.3

إدارة املخاطر:

وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها ،ومن ذلك:
 وضع برامج التوعية الالزمة لنشر ثقافة الرقابة الذاتية وإدارة املخاطر بالشركة.
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 وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض املصاحل ومعاجلة حاالت التعارض احملتملة لكل من أعضاء اجمللس
واإلدارة التنفيذية العليا واملساهمني ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها ،وإساءة التصرف
الناتج عن التعامالت مع األطراف ذوي العالقة.
 وضع نظام اإلفصاح الكامل مبا حيقق العدالة والشفافية ومينع تعارض املصاحل واستغالل املعلومات اليت ال
تتاح للجمهور ،على أن يتضمن ذلك النظام األسس الواجب إتباعها عند التعامل يف األوراق املالية من قبل
األشخاص املطلعني ،وحتديد فرتات حظر تداول هؤالء يف األوراق املالية للشركة أو أي شركة من
جمموعتها ،فضال عن إعداد قائمة باألشخاص املطلعني وحتديثها ،وتزويد اهليئة والسوق بنسخة منها فور
اعتمادها أو حتديثها.
 التأكد من سالمة األنظمة املالية واحملاسبية ،مبا فيها األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير املالية.
 التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة املخاطر ،وذلك من خالل حتديد التصور العام عن املخاطر
اليت قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية.
 املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية يف الشركة.
 وضع نظام حوكمة خاص بالشركة يتفق مع أحكام نظام حوكمة الشركات واإلشراف العام عليه
ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند احلاجة.
 وضع سياسات ومعايري وإجراءات واضحة وحمددة لعضوية اجمللس ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار اجلمعية
العامة هلا.
 وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة بني أصحاب املصاحل من أجل محايتهم وحفظ حقوقهم ،وجيب أن تغطي
هذه السياسة -بوجه خاص  -اآلتي:
 آلية تعويض أصحاب املصاحل يف حالة انتهاك حقوقهم اليت تقرها األنظمة وحتميها العقود. آلية تسوية الشكاوى أو اخلالفات اليت قد تنشأ بني الشركة وأصحاب املصاحل. آلية مناسبة إلقامة عالقات جيدة مع العمالء واملوردين واحملافظة على سرية املعلومات املتعلقة بهم.4
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 قواعد السلوك املهين لإلدارة التنفيذية والعاملني بالشركة حبيث تتوافق مع املعايري املهنية واألخالقية
السليمة وتنظم العالقة بينهم وبني أصحاب املصاحل ،وآليات مراقبة تطبيق هذه القواعد وااللتزام بها.
 إصدار تعليمات لإلدارة لتقوم بإبداء املشورة للمجلس دوريا حول املخاطر املتعلقة بأعمال الشركة.
 مراجعة ومناقشة اإلدارة يف تلك املخاطر واألنظمة املصممة ملراقبة وإدارة تلك املخاطر.
2.4

املوظفون التنفيذيون:

 من خالل جلنة الرتشيحات واملكافآت يقوم اجمللس بإعتماد الرتشيحات اخلاصة بالتعيني يف وظائف اإلدارة
التنفيذية العليا ،وخطة التعاقب على إدارتها.
 إنشاء ومراجعة الوصف الوظيفي للعضواملنتدب وللرئيس التنفيذي تقييم أداء العضو املنتدب وأداء الرئيس
التنفيذي ومراجعة تقييم أداء كبار املوظفني مع الرئيس التنفيذي.
 مراجعة األمور التنظيمية والوظيفية الرئيسية بالشركة.
 2. 5سالمة األنظمة:
 التأكد من جلنة التدقيق على أنها قامت مبراجعة ومناقشة سالمة نظام الرقابة الداخلية بالشركة وكذا
أنظمة إدارة املعلومات.

2.6



التأكد من أن جملس اإلدارة لديه الصالحية التامة والكاملة لإلدارة فيما يتعلق بكافة أمور األداء وااللتزام.
املعامالت النقدية:
مراجعة والتصديق على املعامالت املالية /النقدية خارج ميزانية الشركة ،ويشمل ذلك على سبيل املثال ال
احلصر ،العقود املادية طويلة األجل ،وكذا الرتاخيص أو التعهدات اليت تستمر ملدد طويلة والعالقات الفردية
مع الشركة.
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جيوز للمجلس بإذن من اجلمعية العامة إبرام عقود القروض اليت جتاوز آجاهلا ثالث سنوات  ،بيع عقارات
الشركة أو رهنها إذا كانت تلك التصرفات داخلة يف عمل الشركة أو كانت بهدف حتقيق أهدافها
وممارسة أنشطتها.

.3

اخلصائص الشخصية واملهنية ألعضاء جملس اإلدارة:

حتدد اخلصائص التالية اإلطار الذي يتم من خالله إنتخاب واختيار مرشحي جملس اإلدارة.
3.1

اإلدارة واملساءلة:

جيب أن يتمتع املرشح مبعايري أخالقية وسلوكية وإدارية عالية يف حياته الشخصية واملهنية وأن يتحمل مسئولية
قراراته بصفته عضو من أعضاء جملس اإلدارة.
3.2

املتطلبات :

يشرتط يف عضو اجمللس ما يلي:
 أال يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً ،وأن يكون متمتعا باألهلية الكاملة.
 أال يكون قد سبق احلكم عليه بعقوبة جنائية ،أو يف جرمية خملة بالشرف أو األمانة ،أو يف جرمية من
اجلرائم املشار إليها يف املادة ( )40من القانون رقم ( )8لسنة  2012بشأن هيئة قطر لألسواق املالية،
واملادتني ( )334و( )335من القانون رقم ( )11لسنة  2015بإصدار قانون الشركات التجارية ،أو أن يكون
ممنوعا من مزاولة أي عمل يف اجلهات اخلاضعة لرقابة اهليئة مبوجب املادة ( 35فقرة  )12من القانون رقم
( )8لسنة  2012املشار إليه ،أو أن يكون قد قضي بإفالسه ،ما مل يكن قد رد إليه اعتباره.
 أن يكون مساهماً ،ومالكاً عند انتخابه أو خالل ثالثني يوماً من تاريخ انتخابه لعدد من أسهم الشركة
حيدده النظام األساسي؛ وجيب إيداعها خالل ستني يوماً من تاريخ بدء العضوية لدى جهة اإليداع مع عدم
قابليتها للتداول أو الرهن أو احلجز إىل أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها
العضو بأعماله ،وأن ختصص لضمان حقوق الشركة واملساهمني والدائنني والغري عن املسؤولية اليت تقع
على أعضاء اجمللس ،وإذا مل يقدم العضو الضمان على الوجه املذكور بطلت عضويته ،ويعفى العضو
املستقل من ذلك الشرط.
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وعلى املرشح لعضوية اجمللس تقديم إقرارا مكتوبا يقر فيه بعدم توليه أي منصب حيظر عليه قانونا اجلمع
بينه وبني عضوية اجمللس.
ويف مجيع األحوال ،تلتزم الشركة بإرسال قائمة بأمساء وبيانات املرشحني لعضوية اجمللس إىل اهليئة
العتمادها قبل التاريخ احملدد النتخابات اجمللس بأسبوعني على األقل مرفقا بها السرية الذاتية لكل
مرشح ،وصورة طبق األصل من متطلبات الرتشيح.جيب أن يربهن املرشح على حنو يرضي اجمللس مقدرته
على تقديم املشورة املناسبة يف خمتلف املسائل التجارية والصناعية واإلجتماعية واإلدارية.


جيب على املرشح أن أن يكون ملماً باملعلومات األساسية اخلاصة بأعمال الشركة وأن يقوم بتطوير
معلوماته ومعرفته على حنو يرضي اجمللس  ،لتفهم األسس اليت مت من خالهلا تطوير اسرتاتيجيات
الشركة وخطط األعمال.ويف هذا اإلطار يقوم اجمللس بتقديم عرض إيضاحي مفصل لألعضاء اجلدد
لضمان متتعهم بفهم مناسب لسري عمل الشركة وعملياتها .وقد ينظم اجمللس برنامج تدرييب ألعضاء
جملس اإلدارة املنضمني حديثاً إذا تطلب األمر.



جيب أن يكون املرشح متمكنا من تقديم وجهة نظر ناضجة ومفيدة عن خطة ،اسرتاتيجية األعمال،
وخماطر وأهداف الشركة ،على حنو يرضي اجمللس.



وبصفة عامة جيب أن يكون عضو اجمللس مؤهال ،ويتمتع بقدر كافٍ من املعرفة باألمور اإلدارية واخلربة
املناسبة لتأدية مهامه بصورة فعّالة ،ويتعيّن عليه ختصيص الوقت الكايف للقيام بعمله بكل نزاهة
وشفافية مبا حيقق مصلحة الشركة وأهدافها وغاياتها.
3.3

االملام بالنواحي املالية:

جيب على املرشح أن يربهن على حنو يرضي اجمللس مستوى مقبول من إملامه باألمور والنواحي املالية مبا يف
ذلك قدرته على فهم التقارير املالية واستخدام املقاييس املالية لتقييم األداء املالي للشركة.
3. 4

العمل ضمن فريق العمل:

جيب على املرشح أن يربهن على قدرته على التعاون مع أعضاء اجمللس األخرين لتتكامل فاعلية اجمللس.
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3. 5

التواصل:

جيب على املرشح أن يربهن على حنو يرضي اجمللس رغبته يف االستماع وأيضا يف التواصل مع آراء باقي
األعضاء بإنفتاح وبطريقة جديرة باالحرتام.
3 .6

اخلربة:

جيب على املرشح أن يثبت ،على حنو يرضي اجمللس  ،ويستمر يف إثبات وإظهار مستوى عال من االجنازات يف
حياته الشخصية واملهنية مما يعكس املعايري العالية لسلوكه الشخصي واملهين.

.4

تشكيل جملس اإلدارة:

يُشكل اجمللس وفقا للقانون والنظام األساسي للشركة ،على أن يكون ثلث أعضاء اجمللس على األقل من
املستقلني ،وأن تكون أغلبية األعضاء باجمللس من غري التنفيذيني ،وجيوز ختصيص مقعد أو أكثر من مقاعد
اجمللس لتمثيل األقلية ،وآخر لتمثيل العاملني بالشركة.ويف مجيع األحوال ،جيب أن يضمن تشكيل اجمللس عدم
حتكم عضو أو أكثر يف إصدار القرارات.
4. 1

عدد أعضاء اجمللس:

يتكون جملس اإلدارة من تسعة أعضاء كحد أدنى واحد عشرة عضواً كحد أقصى مبا فيهم رئيس اجمللس،
وذلك وفقاً ملا حيدده النظام األساسي للشركة.
يتم إنتخاب أعضاء جملس اإلدارة بوجه عام ملدة ثالث سنوات وجيوز إعادة إنتخابهم مرة أخرى غري أن جملس
اإلدارة األول يبقى قائماً بعمله مدة مخسة سنوات.
4 .2

واجبات أعضاء جملس اإلدارة
تتضمن واجبات أعضاء جملس اإلدارة مايلي:
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 اإلنتظام يف حضور إجتماعات جملس اإلدارة وجلانه وعدم اإلنسحاب من اجمللس اإل لضرورة ويف الوقتت
املناسب.


وإعطتتاء رأي مستتتقل حتتول املستتائل اإلستترتاتيجية للش تركة  ،وسياستتتها يف تنفيتتذ مشتتاريعها  ،ونظتتم
مساءلة العاملني بها ومواردها والتعيينات األساسية ومعايري العمل بها.

 إعالء مصلحة الشركة واملساهمني وسائر أصحاب املصاحل وتقدميها على املصلحة اخلاصة.
 املشاركة يف اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة.
 مراقبة أداء الشركة يف حتقيق غاياتها وأهدافها املتفق عليها ومراجعة التقارير اخلاصة بأدائها مبا فيها
التقارير السنوية ونصف السنوية والربعية.
 اإلشراف على تطتوير القواعتد اإلجرائيتة اخلاصتة حبوكمتة الشتركة لإلشتراف علتى تطبيقهتا بشتكل
يتوافقو قواعد نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة يف السوق الرئيسية .
 استتتغالل مهتتاراتهم وختترباتهم املتنوعتتة بتنتتوع اختصاصتتاتهم ومتتؤهّالتهم يف إدارة الشتتركة بطريقتتة فعالتتة
ومنتجة ،والعمل على حتقيق مصلحة الشركة والشركاء واملساهمني وسائر أصحاب املصاحل.
 املشاركة الفعالة يف اجلمعيات العامة للشركة ،وحتقيق مطالب أعضائها بشكل متوازن وعادل.


عدم اإلدالء بأية تصرحيات أو بيانات أو معلومات دون إذن كتابي مسبق متن الترئيس أو متن يفوضته يف
ذلك ،وعلى اجمللس تسمية املتحدث الرمسي باسم الشركة.



اإلفصتتاح عتتن العالقتتات املاليتتة والتجاريتتة ،والتتدعاوى القضتائية التتيت قتتد تتتؤثر ستتلبا علتتى القيتتام باملهتتام
والوظائف املوكلة إليهم.

 وجيوز ألعضاء اجمللس طلب رأي مستشتار ختارجي مستتقل علتى نفقتة الشتركة فيمتا يتعلقتق بأيّتة مستألة
ختصّ الشركة.
4.3

واجبات أعضاء جملس اإلدارة اإلستئمانية:
 يدين كل عضو يف جملس اإلدارة للشركة بواجبات العناية واإلخالص والتقيد بالسلطة املؤسسية كما
هي حمددة يف القوانني واللوائح ذات الصلة مبا فيها هذا امليثاق ونظام حوكمتة الشتركات والكيانتات
القانونية املدرجة يف السوق الرئيسية.
 يتتتعني علتتى أعضتتاء جملتتس اإلدارة العمتتل دائم تاً علتتى أس تاس معلومتتات واض تحة وحبستتن نيتتة وبالعنايتتة
واإلهتمام الالزمني وملصلحة الشركة واملساهمني كافة.
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 يتعني على أعضاء جملس اإلدارة العمل بفاعلية لإللتزام مبسؤولياتهم جتاه الشركة.
 مبتتا ال خيتتالف أحكتتام القتتانون يف هتتذا الشتتأن ،ال جيتتوز ألحتتد بشخصتته أو بصتتفته أن يكتتون رئيستتا
للمجلتتس أو نائبتتا للتترئيس يف أكثتتر متتن شتتركتني يقتتع مركزيهمتتا الرئيستتي يف الدولتتة ،وال أن يكتتون
عضتتوا يف جملتتس إدارة أكثتتر متتن ثتتالث شتتركات تقتتع مراكزه تا الرئيستتية يف الدولتتة ،وال أن يكتتون
عضوا منتدبا لإلدارة يف أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيس يف الدولة ،وال أن جيمع بني عضوية
جملسي إدارة شركتني متارسان نشاطا متجانساً.
 ويُحظر اجلمع بني رئاسة اجمللس وأي منصب تنفيذي بالشركة ،وال جيوز للرئيس أن يكتون عضتواً يف
أيّ من جلان اجمللس املنصوص عليها يف هذا النظام.
 وجيب على رئيس وأعضاء اجمللس تقديم إقرارا سنويا حيفظه أمني السر يف احلافظة املعدة لتذلك ،يقتر
فيه كل منهم بعدم اجلمع بني املناصب اليت يُحظر اجلمتع بينهتا وفقتا للقتانون وأحكتام نظتام حوكمتة
الشركات والكيانات القانونية املدرجة يف السوق الرئيسية.
4. 4

رئيس جملس اإلدارة:
 التترئيس هتتو رئتتيس الشتتركة وميثلتتها لتتدى الغتتري وأمتتام القضتتاء ،وهتتو املستتؤول األول عتتن حستتن إدارة
الشتركة بطريقتة فعالتة ومنتجتة والعمتل علتتى حتقيتق مصتلحة الشتركة والشتركاء واملستاهمني وستائر
أصتتحاب املصتتاحل.يعترب رئتتيس جملتتس اإلدارة مستتئوال عتتن قيتتادة اجمللتتس ،وأن يتأكتتد متتن أن أنش تطة
اجمللس مت تنظيمهتا وإجراءهتا بفاعليتة وكفتاءة وأن يتأكتد متن إطتالع األعضتاء باالجتماعتات بشتكل
مناسب وسليم.
جيب أن يكون منصب رئيس جملس اإلدارة منفصال عن العضو املنتدب و عن الرئيس التنفيذي.
 الجيتوز لتترئيس اجمللتس أن يكتتون عضتتواً يف أي جلنتة متتن جلتان اجمللتتس املكونتتة وفقتاً لنظتتام حوكمتتة
الشركاتوالكيانات القانونية املدرجة يف السوق الرئيسية.

4. 5

واجبات رئيس جملس اإلدارة :


التأكد من قيام اجمللس مبناقشة مجيع املسائل األساسية بشكل فعال ويف الوقت املناسب.
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املوافقة على جدول أعمال كل إجتماع من إجتماعات جملس اإلدارة مع األخذ بعني اإلعتبار أي مسألة
يطرحها عضو من أعضاء جملس اإلدارة  ،وجيوز للرئيس أن يفوض هذه املهمة إىل عضو يف اجمللس
غري أن الرئيس يبقى مسؤوالً عن قيام عضو اجمللس املذكور بهذه املهمة بطريقة مناسبة.



تشجيع مجيع أعضاء اجمللس على املشاركة بشكل مجاعي وفعال يف تصريف شؤون اجمللس
لضمان قيام اجمللس مبا فيه مصلحة الشركة.



ضمان التواصل الفعلي مع املساهمني وإيصال آراءهم إىل جملس اإلدارة.



إتاحة كافة البيانات واملعلومات والوثائق واملستندات والسجالت اخلاصة بالشركة وباجمللس وجلانه
ألعضاء اجمللس.



السماح ألعضاء اجمللس غري التنفيذيني –بصورة خاصة  -باملشاركة الفعالة وتشجيع العالقات البناءة
بني أعضاء اجمللس التنفيذيني وغري التنفيذيني.



إبقاء األعضاء على اطالع دائم بشأن تنفيذ أحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية
املدرجة يف السوق الرئيسية ،وجيوز للرئيس تفويض جلنة التدقيق أو غريها يف ذلك.



حيل نائب الرئيس حمل الرئيس عند غيابه ،وجيوز للرئيس أن يفوض غريه من أعضاء اجمللس يف بعض
صالحياته.



.5

ضمان إجراء تقييم سنوي ألداء اجمللس.

االجتماعات واإلجراءات:
5. 1

عدد مرات االجتماع:

 جيتمع أعضاء جملس اإلدارة بدعوة من رئيس اجمللس على األقل ستة مرات يف السنة أو أكثر حسب ما
تقتضيه الظروف ،على أن ال تتجاوز الفرتة بني كل إجتماعني أكثر من ثالثة أشهر .وميكن لألعضاء
املشاركة يف إجتماع اجمللس بأي وسيلة من وسائل التقنية احلديثة تضمن اإلستماع واملشاركة الفعالة.
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وعلى الرئيس أن يدعو اجمللس إىل االجتماع متى طلب ذلك اثنان من األعضاء على األقل ،وتوجه الدعوة
لكل عضو مصحوبة جبدول األعمال قبل التاريخ احملدد النعقاده بأسبوع على األقل ،وجيوز ألي عضو طلب
إضافة بند أو أكثر إىل جدول األعمال.
5. 2



قرارات اجمللس:
مبا ال خيالف أحكام القانون يف هذا الشأن ،تصدر قرارات اجمللس بأغلبية أصوات احلاضرين واملمثلني،
وعند تساوي األصوات يرجح اجلانب الذي منه رئيس االجتماع ،وحيرر حمضر لكل اجتماع ،حيدد فيه
أمساء األعضاء احلاضرين والغائبني ،ويبني ما دار باالجتماع ،ويوقع من رئيس االجتماع  ،أعضاء اجمللس
وأمني السر ،وللعضو الذي مل يوافق على أي قرار اختذه اجمللس أن يثبت اعرتاضه يف حمضر االجتماع.



وجيوز للمجلس ،يف حالة الضرورة ولدواعي االستعجال ،إصدار بعض قراراته بالتمرير بشرط موافقة مجيع
أعضائه كتابة على تلك القرارات ،وعلى أن تعرض يف االجتماع التالي للمجلس ،لتضمينها حمضر اجتماعه.
وحيفظ املستند اخلاص بالقرار بالتمرير مع حماضر إجتماعات جملس اإلدارة.

5 .3

النصاب القانوني:

ال يكون اجتماع اجمللس صحيحاً إال حبضور أغلبية األعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.
وللعضو الغائب أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء اجمللس لتمثيله يف احلضور والتصويت ،على أنه ال جيوز أن ميثل
العضو الواحد أكثر من عضو ،وإذا تغيب عضو اجمللس عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية ،أو أربعة اجتماعات غري
متتالية دون عذر يقبله اجمللس أعترب مستقيالً.
وجيوز املشاركة يف اجتماع اجمللس بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية احلديثة املتعارف عليها ،متكن املشارك من
االستماع واملشاركة الفعالة يف أعمال اجمللس وإصدار القرارات.
5. 4

احلضور:

جيوز دعوة اإلدارة التنفيذية العليا  ،وروؤساء اإلدارات /أو املستشارين أوأي أطراف خارجية أخرى  ،قد يرى اجمللس
ضرورة دعوتها حلضور االجتماع.
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5. 5

أمني سر اجمللس:

يصدر اجمللس قرارا بتسمية أمني سر اجمللس ،وتكون األولوية للحاصلني على شهادة جامعية يف القانون أو احملاسبة
من جامعة معرتف بها أو ما يعادهلا ،وملن تكون له خربة ال تقل عن ثالث سنوات يف تولقي شؤون شركة مدرجة.
يقوم أمني السر مبعاونة الرئيس وكافة أعضاء اجمللس فيما يقومون به من مهام ،ويلتزم بتسيري كافة أعمال
اجمللس ومنها:
 حترير حماضر اجتماعات اجمللس حيدد بها أمساء األعضاء احلاضرين والغائبني ،ويبني فيها ما دار
باالجتماع ،ويثبت بها اعرتاضات األعضاء على أي قرار أصدره اجمللس.
 حفظ حماضر اجتماعات اجمللس وقراراته ،وتقاريره وكافة سجالت ومراسالت اجمللس ومكاتباته يف
سجالت ورقية وإلكرتونية.
 إرسال الدعوة ألعضاء اجمللس ،واملشاركني -إن وجدوا  -مرفقا بها جدول األعمال قبل التاريخ احملدد
النعقاد االجتماع بأسبوع على األقل ،واستالم طلبات األعضاء بإضافة بند أو أكثر إىل جدول األعمال
وإثبات تاريخ تقدميها.
 التنسيق الكامل بني الرئيس وأعضاء اجمللس ،وبني األعضاء فيما بينهم ،وبني اجمللس واجلهات املعنية
وأصحاب املصاحل مبا فيهم املساهمني واإلدارة واملوظفني.
 متكني الرئيس واألعضاء من الوصول السريع إىل مجيع وثائق ومستندات الشركة ،وكذلك املعلومات
والبيانات اخلاصة بها.
 حفظ إقرارات أعضاء اجمللس بعدم اجلمع بني املناصب احملظور عليهم اجلمع بينها وفقا للقانون وأحكام
هذا النظام.
وألمني السر بعد موافقة الرئيس االستعانة مبن يراه من العاملني بالشركة يف أداء مهام عمله.
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5 .6

حماضر االجتماعات:

جيب إعداد حماضر االجتماعات اخلاصة مبجلس اإلدارة وقرارات األعضاء بالتمرير  ،من قبل أمني سر اجمللس
خالل فرتة مناسبة ،يقوم رئيس جملس اإلدارة بالتصديق عليها ،ويتم تعميمها على مجيع أعضاء جملس اإلدارة.
جيب التصديق واملوافقة على حماضر االجتماعات والتوقيع عليها يف االجتماع الالحق جمللس اإلدارة.

.6

املشورة املهنية املستقلة:

حيق ألعضاء جملس اإلدارة وجلان اجمللس ،فيما يتعلق مبهامهم ومسئولياتهم ،طلب املشورة املهنية املستقلة على
نفقة الشركة .وجيب احلصول على موافقة رئيس جملس اإلدارة اخلطية ،ولكن ال جيوز اإلمتناع عن هذه
املوافقة بدون مربر.
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